
Eleni mae Cymdeithas Eisteddfodau Cymru yn dathlu ei phen-blwydd yn 25ain oed; sefydliad sydd dal yn ei 
lencyndod mewn cymhariaeth ag oedran rhai o’n heisteddfodau lleol wrth gwrs. Gan ddyfynnu ein hail anthem 
genedlaethol, mae’r ffaith ein bod “Yma o Hyd” yn dyst i weledigaeth ac arweiniad cadarn ein sylfaenwyr 
cynnar - Gron Elis, Ellis Wyn Roberts a’r diweddar Aled Lloyd Davies. 

Mewn blwyddyn lle byddwn ni’n trefnu ambell 
weithgaredd arbennig i gofnodi’r garreg filltir, a              
pharhau gyda’n cenhadaeth i gefnogi a hyrwyddo 
gwaith amhrisiadwy'r cannoedd o wirfoddolwyr, sy’n 
gweithio mor frwdfrydig yn trefnu dros gant o                   
eisteddfodau ar hyd a lled Cymru; rydym hefyd am 
roi ar gof a chadw eich atgofion eisteddfodol chi yn y 
cyfnod. 

Mae atgofion a straeon eisteddfodol yn bethau i’w 
trysori, a thrwy gydweithio â thîm golygyddol Golwg 
a Bro360, rydym yn cynnal cystadleuaeth arbennig i 
gasglu eich atgofion - fel cystadleuydd, fel beirniad, 
fel gwirfoddolwyr neu aelod o gynulleidfa. Sut beth 
oedd hi i gamu ar lwyfan am y tro cynta, a fu ambell 
gam neu dro trwstan neu tybed a sefydlwyd ambell 
berthynas rhamantus? Rydym yn chwilio am hanesion 
o’r dwys i’r difrif. 

Bu newidiadau mawr ers 1998. Doedd dim ffônau 
clyfar na bancio ar-lein, ac fe allech bostio llythyr 
dosbarth cynta am 26c, heb sôn am brynu litr o betrol 
am 60c. Ond mae pobl wedi goroesi ac yn parhau’n 
greiddiol i bob eisteddfod - pobl o bob oed, pobl o 
bob cefndir, pobl sydd â mil o atgofion amhrisiadwy, 
pobl fel chi. 

I roi cynnig ar ein cystadleuaeth Straeon Steddfota 25, 
gyda chyfle i ennill £75, £50 a £25, ysgrifennwch 
stori neu erthygl hyd at 300 o eiriau i wefan fro neu 
bapur bro, a gorau fyth os allwch chi rannu llun o’r 
atgof hefyd.  

Bydd angen i chi bostio eich stori yn ddigidol ar 
wefan Bro360 neu ei ddanfon atom drwy’r post.                   
Y dyddiad cau yw 31 Mawrth 2023. 

Cystadleuaeth agored i bob oed yw hon, a 
chyhoeddir yr enwau buddugol yn ogystal â rhannau 
o’r erthyglau a ddaw i’r brig yn Golwg ar 13 Ebrill 
2023; a bydd cyfle i ddarllen yr holl gynigion ar safle 
Bro360 hefyd. 

 

Pob lwc! 

SUT I GYFLWYNO EICH STORI AR WEFAN 
www.bro360.cymru : 

• Ymuno neu Mewngofnodi 

• Creu > Stori 

• Dewis Straeon Steddfota 

• Sgwennu pennawd, cyflwyniad a thestun eich   
      atgof 

• Pwyso + i ychwanegu llun(iau) 

• Pwyso 'Barod i'w gyhoeddi' a 'Cyflwyno i'w  
      gyhoeddi' 
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Cofiwch am raffl y Gymdeithas! 

Erbyn hyn fe ddylai pob pwyllgor 
eisteddfod fod wedi derbyn 10 
llyfr o docynnau. Ar ôl gwerthu 4 
llyfr gofynnwn i chi anfon £20 
nôl i’r Gymdeithas, a chi fydd yn 
cadw’r gweddill elw’r gwerthiant 
wedyn. 

Yna, yn ôl yr arfer, os hoffech 
dderbyn rhagor o docynnau, 
cysylltwch â ni. Bydd elw’r 
tocynnau hynny hefyd yn mynd at 
goffrau eich eisteddfod chi.  

 

Cofiwch bod 
Cymdeithas                
Eisteddfodau 
Cymru yn               
cynnig                
nawdd ar               
gyfer                 
gwobrau   
“Sgen ti                
Dalent?”                   
yn eich                  
eisteddfod                  
chi!  
 

 

CYSYLLTWCH 

Eleni, yn Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd bydd y tro ola i’r gystadleuaeth Perfformio Darn 
Digri gael ei chynnal.  

Os ydych chi’n cynllunio eich rhestr testunau rhwng 
Medi 2023 a Mehefin 2024, yna mae’n werth cynnwys y 
gystadleuaeth newydd hon o fewn eich rhaglen. Bydd y 
manylion yn cael eu cyhoeddi’n llawn ddechrau mis 
Ebrill. 
 
Yn y cyfamser cofiwch am ddyddiadau cau ein      
cystadlaethau cyfredol mewn cydweithrediad â’r                       
Eisteddfod Genedlaethol: 

 

 Tlws yr Ifanc (30 Ebrill 2023) 

 Cystadleuaeth Gorawl (diwedd Mai 2023) 

 Perfformio Darn Digri                                                      

(diwedd Gorffennaf 2023) 

Byddwn cyn bo hir yn cadarnhau manylion                         
cystadleuaeth newydd a chyffrous i gyd-fynd ag                                    
Eisteddfod Genedlaethol Rhondda Cynon Taf; gan 
gynnig cyfle i berfformwyr rhwng 16 - 25 ddehongli’n 
greadigol un o gymeriadau hanesyddol enwog Cymru, yn 
seiliedig ar sgriptiau cynyrchiadau llwyddiannus cwmni 
theatr ac addysg Mewn Cymeriad. Bydd disgwyl i’r 
cystadleuwyr gystadlu mewn dwy eisteddfod leol rhwng 
Medi eleni a Mehefin 2024. 
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Mae Betsan Powys i’w chlywed ar hyn o bryd yn cyflwyno Drowned, cyfres o bodlediadau emosiynol a phwerus ar BBC 
Sounds sy’n olrhain effaith boddi Tryweryn ar ein diwylliant a’n gwleidyddiaeth hyd heddiw. Mae’n wyneb a llais                     
cyfarwydd iawn ar radio a theledu; yn ogystal ag arweinydd poblogaidd ar lwyfannau eisteddfodau lleol a’r genedlaethol. 
Yng nghanol ei phrysurdeb, cafodd Steddfota gyfle’n ddiweddar i sgwrsio â hi am ei hatgofion eisteddfodol. 

Yn ddiweddar, ron i’n sefyll ar lwyfan Eisteddfod Caerdydd, 
am y tro cyntaf ers i’r cyfnod clo ddod â’r traddodiad 
newydd o gynnal steddfod yn y ddinas i ben yn ddisymwth. 
Roedd hi’n braf ailgynnau’r traddodiad ac yn brafiach byth 
gwylio a gwrando ar griw o bobol ifanc yr ysgolion lleol 
oedd yn sicrhau bod y cystadlu’n cael ei ddarlledu’n                     
ddigidol. Nhw’n gwneud cymwynas â’r steddfod, y steddfod 
yn rhoi profiad gwerthfawr iddyn nhw. 

Pwy welen i’n eistedd wrth fwrdd y beirniaid ond Iona 
Jones, y soprano o fri. Roedd hi’n llawn anogaeth, yn gwenu 
ar bob cystadleuydd ifanc wrth iddyn nhw fentro i’r llwyfan. 
Yn sydyn, fe ddaeth atgof plentyndod i’m taro i o ferch fach 
gwallt golau gyda llais fel angel, oedd yn medru cynnal 
brawddegau a tharo’r nodau uchaf un yn ddiymdrech yn      
eisteddfodau cylch a sir yr Urdd yng Nghanolfan yr Urdd yn 
Conway Road yng Nghaerdydd. Iona Jones oedd hi, a finne a 
nghyfoedion yn trio’n gorau glas i liwio “O lili wen fach, o 
ble daethost ti’ ffwl pelt er mwyn medru cystadlu â hi! Ond 
Iona, yn gwbwl haeddiannol, fyddai’n mynd yn ei blaen i 
gystadlu dros y brifddinas, a ninnau’n gorfod ymwroli a                  
dysgu colli. 

Dyna fy atgof cyntaf un i o steddfota am wn i ac er yr holl                
golli-gyda-gwên roedd ‘na beth ennill hefyd gydag Ysgol      
Bryntaf, a llawer iawn o sbort. Dwi’n cofio athrawes ifanc, 
hardd a chŵl yn cyrraedd yr ysgol ac yn holi’r prifathro 
fyddai modd iddi sefydlu grŵp cerddoriaeth arbrofol yn            
dilyn arddull y cyfansoddwr blaengar, Carl Orff. Wel, 
cynnwrf! Gaynor   Gibby Williams oedd yr athrawes ac ron 
ni, ferched hŷn yr ysgol, wedi’n swyno gan Miss Gibby. 
Ro’n ni jesd â marw am fod yn ei grŵp cerddoriaeth. “Y 
môr” oedd y thema, a dwi’n dal i fedru dwyn i gof ambell un 
o’r enwau bachog ron i’n eu llafarganu tra’n chwarae                   
offerynnau taro. “Lleden-y-môr” ar dop ein lleisiau oedd y 
ffefryn! 

Mae gen i sawl atgof o dreulio noson neu ddwy oddi cartref, 
steddfod Porthaethwy 1976 gyda Sioned, Mair a Manon ac ai 
tra’n aros gyda theulu caredig yn ardal steddfod Abergele 
ym 1980 y colles i’r peth plastig ron i fod yn ei wisgo i gadw 
nannedd yn syth? Mam yn gorfod codi’r ffôn i holi oedd e 
wedi dod i’r golwg ar ôl cyrraedd adre ar y bws. Maddeuwch 
os oes dipyn o niwl bellach o ran y dyddiadau a’r union 
leoliadau ond iesgob, roedden nhw’n brofiadau da.  

Roedd côr ysgol Llanhari yn gwybod, yn flynyddol, mai côr 
Ysgol y Berwyn, y Bala, fyddai’n ennill ond rywsut, doedd 
dim ots mawr chwaith. Roedd cael mynd gyda’n gilydd, y 
rhyddid i grwydro’r maes yn griw, yn werth y byd.  

Roedd yr Eisteddfod Genedlaethol yn fater gwahanol. Roedd 
cystadlu ar y llwyfan mawr yna’n dipyn o beth. Mam 
fyddai’n dysgu’r darnau llefaru i fi, Mona Meirion oedd yr  

athrawes delyn a’r flwyddyn fawr oedd Eisteddfod 
Genedlaethol Dyffryn Lliw 1980. Oherwydd yr amserlen ar 
y llwyfan, a dogn reit fawr o lwc mae’n siŵr gen i, fe ges 
dair gwobr gyntaf o fewn awr am lefaru, llefaru o’r 
ysgrythur a chyfeilio ar y delyn. Fe ges fwy na digon o 
ganmoliaeth ond fe ges i row gan Anti Heulwen (oedd yn 
llygad ei lle) am fod gen i dwll ym mhenelin y siwmper ron 
i’n ei gwisgo! Mae’r merched ifanc mor hardd a hyderus a 
ffasiynol erbyn hyn - ond nid felly ron i. 

Fe ges i ngeni yn ystod steddfod - Eisteddfod y Drenewydd 
1965 cyn i chi holi - a cholles i run steddfod, yn Urdd na’r 
Genedlaethol, tan mod i’n disgwyl Madog yn ystod                         
Eisteddfod Casnewydd 2004. Tro’r plant i gystadlu oedd hi 
wedyn, nhwythe’n mwynhau cystadlu gydag Ysgol                          
Treganna a Phlasmawr, nhwythe’n dod i ddysgu colli yn 
ogystal ag ennill, a finne’n cael y fraint o arwain ar lwyfan 
sawl eisteddfod genedlaethol. Dad fyddai’n sicrhau mod i’n 
gwybod beth i ddisgwyl, mod i wedi mynd drwy’r rhaglen o 
flaen llaw yn gwneud nodiadau, yn sicrhau bod gen i air neu 
ddau i ddweud - mond pe bae angen - am y darnau, neu’r 
beirniaid neu enillwyr y gorffennol falle. Y nod oedd sicrhau 
bod y cystadleuwyr yn cael y cyfle gore i berfformio, a’r 
gynulleidfa’n cael y mwynhad mwyaf o wylio a gwrando. 
Chelech chi ddim gwell athro!  

A bellach, mae ‘na gynllun ar droed i roi cyfle i rai o bobol 
ifanc Llyn ac Eifionydd i gael ychydig hyfforddiant, fel y ces 
i, er mwyn eu hannog nhw i ystyried dod yn arweinyddion           
eisteddfodau lleol a chenedlaethol y dyfodol. Gobaith yr                   
Eisteddfod Genedlaethol a Chymdeithas Eisteddfodau         
Cymru yw rhoi blas ar sut beth yw arwain, cyn mynd i wylio 
- a dysgu - gan arweinyddion profiadol eisteddfodau lleol, 
cael tro ar gynnal ambell sesiwn falle, cyn gweld fyddai                    
ambell i wyneb a llais newydd yn mwynhau’r cyfle i arwain 
un o’r nifer llwyfannau sydd yna bellach ar feysydd prysur 
yr eisteddfod genedlaethol. Fel hyn dwi’n ei gweld hi: mae 
‘na lu o lwyfannau ac ardaloedd perfformio erbyn hyn ac 
angen arweinyddion sy’n barod i gamu i’r llwyfan. Mae ‘na 
hefyd, gobeithio, bobol ifanc fyddai’n falch o fagu profiad o 
fod ar lwyfan cyhoeddus, a phe bae cynnig dipyn o 
hyfforddiant yn help llaw iddyn nhw, wel dyna briodi angen 
ac awydd mewn ffordd allai fod yn werthfawr i bawb. 
Dyna’r syniad ac mae ‘na sawl un wrthi’n ceisio dod â’r 
cynllun i fwcwl.  

A dyna’r rhod yn troi.  

Dim ond fel un o altos Côrdydd y gwelwch chi fi’n cystadlu 
mewn steddfod erbyn hyn ond ydy’r wefr yno o hyd, o gael 
gweithio’n galed i gyrraedd y nod, o gael ’crwydro’r maes 
yn griw?’ Wrth gwrs ei fod e.  

Llun: BBC 
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Ysgol Penybryn - 2il yn 
nghystadleuaeth Côr Bl.6 ac iau 

Unawdwyr llwyddiannus 
Blwyddyn 1 

Bardd y 
Gadair -                  

Alun Tobias, 
Caerdydd 

Y cystadleuwyr mwyaf addawol 
dan 16 oed -                                        

Beca Curry, Capel Dewi,                         
a Trystan Bryn Evans, Pumsaint 

Bardd y Gadair, Terwyn Tomos, 
gyda’r beirniad a’r osgordd 

Ysgol Llangynnwr -                             
yr ysgol leol uchaf ei marciau 

Seremoni Cadeirio’r Bardd buddugol - 
Jo Heyde, Rickmansworth, Llundain 

Parti Unsain buddugol Merched Côr Crymych 

Carwyn Siddall, 
Llanuwchllyn -                   
Bardd y Gadair 

Robert John Roberts                             
ac Aled Jones -                             
1af ac 2il ar y                              

Gân Werin Agored 



5 

Gruffudd ab Owain, Bala - 
enillydd Tlws yr Ifanc,                       

gyda’i osgordd o                           
ddisgyblion Ysgol Chwilog 

Enillydd y darian am y gwaith 
llenyddol uchaf ei safon o blith 

disgyblion Ysgol Chwilog 

Rhys Jones, Corwen - 
enillydd y gystadleuaeth 
Perfformio Darn Digri 

Cadi ac Ifan Midwood,                     
Morfa Nefyn -                                   

1af ac 2il ar yr Unawd a’r 
Llefaru dan 15 oed 

Yr offerynnwyr buddugol yn y 
gystadleuaeth oed cynradd 

Non Lewis, enillydd Cadair yr 
eisteddfod - stôl hyfryd, o 

waith Shân Crofft 

Megan Thomas, Criccieth,                      
enillydd Tlws yr Ifanc,                               

a Dewi Pws Morris, y beirniad 
Erin Roberts, buddugol ar y 

Llefaru 16-25 oed                                 
a’r Perfformio Darn Digri 

Lea Mererid, Pwllheli oedd 
enillydd Cwpan Coffa                 

Eiluned o Lŷn am yr Unawd 
Piano, oed Uwchradd 

Cyflwynwyd Cwpan Coffa                    
Mrs A Vaughan Cain                               

a Tharian Edward Evans, Cae’n 
Cefn, i’r cystadleuydd llwyfan 

gorau Blwyddyn 6 ac iau  
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Mwy o luniau a chanlyniadau ar ein gwefan  
www.steddfota.cymru                                                                                            

Edrychwn ymlaen at rannu blas o fyd yr eisteddfodau gyda chi       
yn y Steddfota nesaf. Pob hwyl gyda’r cystadlu! 

Cystadleuwyr ifanc, hapus a 
llwyddiannus 

Aneira Jones, Llanegryn -                  
enillydd Unawd Piano Bl.9 ac iau, 

a Chwpan Coffa Eiluned o Lyn 

eisteddfod erbyn hyn. Mae’n gyfle arbennig hefyd i 
ddenu ieuenctid i fod yn rhan o drefniadau                      
eisteddfodau, a phwy â ŵyr, fe all fod yn gam                    
cyntaf pwysig i’r rhai sydd am ddilyn gyrfa ym myd 
y cyfryngau. 

Os oes diddordeb gennych i gynnig y gwasanaeth 
cyffrous yma fel rhan o arlwy eich eisteddfod, yna 
cysylltwch ag Aled am sgwrs. Mae’r posibiliadau 
yn ddiddiwedd, ac yn llawer rhwyddach nag a                  
feddyliech. 

Eleni mewn cydweithrediad â Chymdeithas Eisteddfodau Cymru cyflwynwyd cynllun peilot llwyddiannus i 
ddarlledu Eisteddfod Gadeiriol Caerdydd yn fyw ar wasanaeth Cymru FM; sef platfform amlgyfrwng sy’n 
ffrydio cerddoriaeth Gymraeg drwy'r dydd, gafodd ei sefydlu gan y darlledwr a llais adnabyddus ar BBC 
Radio Cymru, Marc Griffiths. 

Cynigwyd cyfle i ddwsin o ddisgyblion 6ed 
dosbarth ysgolion uwchradd Cymraeg Caerdydd 
(Glantaf, Plasmawr a Bro Edern) i ofalu am y 
gwasanaeth radio, gan ymestyn apêl yr eisteddfod i 
gynulleidfa ehangach y tu hwnt i bedair wal                  
draddodiadol yr eisteddfod. 

Fel rhan o’r cynllun, cynhaliwyd sesiwn hyfforddi 
gyda Marc Griffiths; Keith Davies (cyn uwch-
gynhyrchydd, BBC Radio Cymru), Branwen Gwyn 
(cyflwynydd a chynhyrchydd teledu) ac Aled Wyn 
Phillips (Swyddog Datblygu’r Gymdeithas a chyn 
bennaeth Adran Gyflwyno S4C), gan arwain ar               
agweddau o gynhyrchu, ymchwilio, cyflwyno yn 
ogystal â sgiliau technegol sylfaenol darlledu radio. 

Ar y diwrnod rhannwyd y disgyblion yn ddau dîm 
wrth iddyn nhw ddarlledu bron i wyth awr yn ddi-
dor o ystafell gafodd ei addasu’n stiwdio radio 
bwrpasol. Cafwyd ychydig o dan 600 o wrandawyr, 
a derbyniwyd adborth positif iawn gan y disgyblion 
ac athrawon yr ysgolion; yn ogystal â                       
gwerthfawrogiad gan y rhai fu’n gwrando. 

Mae Cymdeithas Eisteddfodau Cymru yn awyddus 
iawn i ail-adrodd y cynllun mewn eisteddfodau 
eraill ar hyd a lled Cymru, gan fod y gwasanaeth yn 
cynnig cyfle gwych i gyrraedd cynulleidfa newydd 
yn ogystal â phobl fregus sy’n methu mynychu                 

(Isod) Rhai o’r disgyblion                           
yn darlledu o’r stiwdio dros dro  

Darlledu’n fyw o                                               
Eisteddfod Gadeiriol Caerdydd  

(Chwith) Marc Griffiths a                    

Branwen Gwyn yn arwain         

sesiwn hyfforddiant 
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Cynigiwyd cadair Eisteddfod Gadeiriol Gosen, 
Blaenclydach 1903 am bryddest heb fod dros 120 o 
linellau ar y testun 'Adgof'. Uchafswm cymharol fer 
oedd hwn i bryddest yn y cyfnod, a gellir dychmygu fod 
y gystadleuaeth wedi ei llunio gyda'r bwriad o ddenu 
cystadleuwyr ifanc a newydd i'r maes. Cafodd 17 o 
feirdd eu denu i gystadlu. 

Ystyriai’r beirniad, Ap Ionawr fod cerddi chwech o 
feirdd yn rhagori ar weddill y gystadleuaeth. Meddai 
amdanynt yn ei feirniadaeth, a gyhoeddwyd ym mhapur 
newydd Tarian y Gweithiwr – 'A dyna chwech o feirdd 
nad oes angen i Gymru heddyw gywilyddio o'u plegid, 
o blith eu miloedd beirdd i gyd. Un peth sydd yn ofid 
calon i mi, sef nas gallaswn eu gwobrwyo bob un.'  

Enillodd Thomas Jones (Esyllwg) ei gadair gyntaf yn 
eisteddfod Blaenclydach, ond nid yw'n gwbl glir a oedd 
yn bresennol i dderbyn ei wobr. Y bwriad, yn ôl 
adroddiadau papur newydd ar y pryd, oedd y byddid yn 
trefnu cwrdd cadeirio i'w longyfarch yn neuadd Capel 
Bethania, Aberpennar, lle'r oedd Esyllwg yn aelod. 

Ond bu farw Esyllwg cyn y cwrdd hwnnw. Am 12:30 y 
pnawn ar y 4 Mai 1903, roedd yn gweithio ar wythïen 
yng Nglofa Dyffryn pan y’i lladdwyd mewn cwymp ar 
wyneb y graig. Ni fu dathlu na llongyfarch felly, a bu’n 
rhaid i’w gymdogaeth alaru ei golli yn hytrach na 
dathlu’i gamp.  

 Unig gysur yr hanes yw ei bod yn debyg iddo gael y 
cyfle i fwynhau cael ei gadair adref yn y tŷ am gyfnod 
o leiaf. O ddisgrifiad ei gyfaill Ab Hefin o ymweld ag 

Esyllwg, ddiwrnod cyn ei farwolaeth annhymig, y 
daw'r dyfyniad dirdynnol hwn: 

Aed i'r parlwr, lle yr oedd y gadair hardd. Ceisiais 
ganddo ddarllen ei "Adgof" allan o honni. "Na, caf fi 
eistedd digon ynddi eto." Argyhoeddwyd fi cyn iddo 
ddarllen ei hanner nad oedd Ap Ionawr yn dweyd 
gormod am y gan. (Tarian y Gweithiwr, 21.05.1903) 

Mae’r gadair addurniadol, urddasol a 
gyflwynwyd i’r eisteddfod gan Joseph 
Jones, Blaenclydach, bellach yn rhan 
o gasgliad glofaol Amgueddfa Cymru. 

Cyn y cyfnod clo arferai Cymdeithas Eisteddfodau        
Cymru gynnal cyfres o gyfarfodydd sirol er mwyn clywed 
barn yr unigolion a’r pwyllgorau hynny sy’n trefnu o 
gwmpas cant o eisteddfodau lleol yn flynyddol. 
 

Braf eleni wrth weld mwyafrif ein heisteddfodau yn ail 
afael ynddi, i fedru cadarnhau ein cynlluniau i ail sefydlu’r                     
cyfarfodydd wyneb yn wyneb. Ein bwriad yw cynnal 
pedair Seiat Steddfota yn lleol, lle bydd cyfle i ni ddod at 
ein gilydd o’r newydd. Cynhelir y ddau gyfarfod cyntaf yn 
y Gogledd ym mis Ebrill; a chyn diwedd y flwyddyn 
byddwn yn cadarnhau manylion dau gyfarfod pellach yn y 
De. 
 

Yn ystod y sesiynau anffurfiol bydd cyfle i rannu                                
syniadau, gobeithion a phryderon yn ogystal â chlywed am 
waith y Gymdeithas sydd eleni’n dathlu ei phen-blwydd yn 
25ain oed. Er taw swyddogion y Gymdeithas, Lois ac 
Aled, fydd yn arwain y drafodaeth, eich llais chi fel 
trefnwyr a dilynwyr eisteddfodau sy’n bwysig, a pha 
ffordd well o godi hyder ac ail danio’r ysbryd steddfota na 
rhannu syniadau’n greadigol? 
 

Cynhelir y cyfarfodydd fel â ganlyn: 
 
Nos Fercher 19 Ebrill 2023, 7:30 
Ystafell Werdd, Neuadd Goffa Criccieth, LL52 0HB 
 
Nos Iau 20 Ebrill 2023, 7:30 
Gwesty’r Eryrod, Llanrwst, LL26 0LG 
 
 
Er eu bod wedi’u hanelu’n benodol at swyddogion 
pwyllgorau eisteddfodau, fe fydd rhain yn sesiynau 
agored, ac mae croeso i unrhyw un sydd â diddordeb 
yn ein heisteddfodau neu ddigwyddiadau cymunedol i 
ymuno yn y drafodaeth. 
 

Does dim angen cofrestru, ond byddai’n ddymunol 
petai modd rhoi gwybod o flaen llaw er mwyn trefnu 
paned! 
 
E-bostiwch: popeth@steddfota.cymru 

mailto:iestyntyne@yahoo.co.uk
mailto:popeth@steddfota.cymru
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24 Mawrth Eisteddfod Gydenwadol Pontargothi Carys Richards carichards1986@outlook.com 07557478582  

25 Mawrth Eisteddfod Y Fenni (5-18 oed) Rosemary Williams davidwilliams177@btinternet.com 01873 811814 

30 Mawrth Eisteddfod y Dysgwyr Gogledd Ddwyrain Cymru Nia Williams nia.williams@cambria.ac.uk 01978 267596 

7 Ebrill Eisteddfod Gadeiriol Llandderfel Llinos Pritchard llinosannpritchard@gmail.com  01678 530263  

8 Ebrill Eisteddfod Gadeiriol Mynytho Dilwyn Thomas dilwyn465@btinternet.com  01758 740704 

8 Ebrill Eisteddfod Gadeiriol Llangadog Sian Thomas sianthomas339@btinternet.com  01550 777934  

8 Ebrill Eisteddfod y Groglith Dinas Mawddwy Gwawr Davalan gwawrdavalan@btinternet.com  01650 531279  

10 Ebrill Eisteddfod Capel Talybont, Rhyduchaf, Y Bala Angharad Pritchard lois-tydu@hotmail.co.uk  07496621917  

10 Ebrill Eisteddfod Uwchmynydd Awen Griffith awengriffith@hotmail.co.uk  01758 760667  

10 Ebrill Eisteddfod Flynyddol Pandy Tudur Elin Prysor Williams williams_elin@hotmail.com 07760 296186  

12 Ebrill Eisteddfod Capel y Groes, Llanwnnen Ann Davies anndavies52@gmail.com  01559 362626  

14 Ebrill Eisteddfod Gadeiriol Bryngwenith Anne Lewis annellan@aol.com  01239 710144  

21-22 Ebrill Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch Ceris Gruffudd Ceris.Gruffudd@gmail.com  01970 828017  

22 Ebrill Eisteddfod Gadeiriol Y Ffôr Eleri Hughes eleripenfras@gmail.com  01758 750254  

22 Ebrill Eisteddfod Calan Mai Betws yn Rhos Mair Jones thomas.jones@btinternet.com 01492 514962  

22 Ebrill Eisteddfod Y Groeslon Emma Lloyd Edwards emma.lloydedwards@btinternet.com 07786983542  

28-30 Ebrill Eisteddfodau Teulu James Pantyfedwen Pontrhydfendigaid Neli Jones glanrhyd@btinternet.com  01974 831695 

1 Mai Eisteddfod Gadeiriol Maenclochog Julie Thomas      

Catrin Williams 

jmt756@btinternet.com                         

evansawilliams@hotmail.co.uk  

01994 448756 

01437 532431  

5 Mai Eisteddfod Ieuenctid Marian-glas Gareth Evans-Jones eisteddfodmarianglas@gmail.com 01248 853786  

6 Mai Eisteddfod Gadeiriol Capel y Fadfa, Talgarreg Emyr Griffiths siopdeithiol@btinternet.com  01545 590383  

11 Mai Eisteddfod Calan Mai Aberystwyth Megan Jones Roberts meganjones849@gmail.com  01970 612768  

12 Mai Eisteddfod Gadeiriol Mynyddygarreg Christine Evans christineevans2@icloud.com  07811052017  

13 Mai Eisteddfod Gadeiriol Yr Hendy Delyth Mai Nicholas delmnic@aol.com 01792 884036  

13 Mai Eisteddfod Gadeiriol Llanuwchllyn Alwyn Roberts llungwyn@btinternet.com  07818 454190  

13 Mai Eisteddfod Heol Senni Sian Norgate clarnoradmin@btconnect.com  01874 636621  

13 Mai  Eisteddfod Dyffryn Ceiriog Janet Warren janet.m.warren@googlemail.com  01691 718772  

19 Mai Eisteddfod Dihewyd Meinir Lewis euros@mailsaq.net  01570 470050  

20 Mai Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch Terwyn Tomos mttomos@outlook.com  01239 612928  

20 Mai Eisteddfod Môn Ellis Wyn Roberts annacellis@icloud.com  01248 750610  

20 Mai Eisteddfod Pwllglas Hawys Roberts eisteddfodpwllglas@gmail.com  07507 842413  

SWYDDOG DATBLYGU    

Aled Wyn Phillips                                                                        

07974747881 

SWYDDOG TECHNEGOL               

Lois Williams                                                                      

01570 423700/07717842556 

 

Dyma’r calendr eisteddfodau lleol hyd at ddiwedd Mai, fel mae’n edrych ar hyn o bryd. Cofiwch roi 
gwbod i ni beth yw dyddiad eich ‘steddfod chi er mwyn i ni fedru cynnwys y manylion ar ein rhestr. 
Testunau ar gael i’w lawrlwytho ar www.steddfota.cymru 


